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 چکیده

 باالدر دمای  Ni-P-Agو  Ni-Pدر تحقیق حاضر، مکانیزمهای سایش و خواص تریبولوژیکی پوششهای الکترولس 

. در ابتدا نمونه های فوالدی تحت فرایند آماده سازی سطحی قرار گرفته و سپس وارد ندمورد مطالعه قرار گرفته ا

بر زیرالیه های  Ni-Pو  Ni-P-Agفسفر )با و بدون ذرات نقره( شده تا پوشش های  -حمام آبکاری الکترولس نیکل

، سختی پوشش ها توسط ریزسختی سنجی ویکرز C400°مذکور رسوب داده شوند. پس از عملیات حرارتی در دمای 

انجام شدند. همچنین ریزساختار پوششها توسط  C 500°و آزمایشهای تریبولوژی به روش پین روی دیسک در دمای 

 SEMپوششها قبل و بعد از آزمایش سایش توسط میکروسکوپ نوری و  مقطع و مرفولوژی و سطح XRDآنالیز 

خاصیت فسفر موجب -شدند. نتایج نشان دادند که هم رسوبی ذرات نقره در پوشش نیکلبررسی  EDXمجهز به آنالیز 

شده ایجاد تریبوفیلم های غنی از نقره در سطوح سایش پوشش کامپوزیتی حاوی ذرات نقره  ناشی از یروانکار خود

نین مکانیزمهای بوده است. همچ باالدر شرایط سایش دمای بعلت نفوذ ذرات نقره ازعمق پوشش بسمت سطح پوشش 

تشخیص داده  ، اکسیداسیون سطحی و تغییر فرم پالستیکی، مکانیزمهای خراشان Ni-P-Agدر پوشش  دما باال سایش

 شده اند. 

 
 

 

 

 



 

 

 مقدمه

[. اگرچه استفاده از 1] ها در قطعات تحت لغزش محسوب می شوند چالش ترین مهم سایش و اصطکاک از جمله

روشهای کاهش اصطکاک است ولی بعلت تخریب این مواد در دمای باال و یا تحت شرایط روانکارهای مایع یکی از 

. یکی از راهکارهای بهبود روانکاری در این شرایط، بکارگیری [2-3] خأل، استفاده از آنها عمالً امکان پذیر نیست

، گرافیت و PTFE ،2MoSیرروانکارهای جامد و یا ذرات روانکار جامد است. استفاده از ذرات روانکار جامدی نظ

فلزات نرم نجیب در پوششهای کامپوزیتی مختلف موجب بهبود خاصیت روانکاری و حتی ایجاد خاصیت 

در دمای باال [. در این میان ذرات نقره بعنوان یکی از روانکارهای نرم نجیب بیش از همه 4] خودروانکاری شده است

 Ni-P[. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی خواص تریبولوژیکی پوششهای الکترولس 5-7] مورد توجه قرار گرفته اند

 می باشد. باالو تعیین مکانیزمهای سایش آنها در دمای  Ni-P-Agو 

  

 مواد و روش تحقیق

میلیمتر از  5ستتانتیمتر و ضتتخامت  4زیر الیه مورد استتتفاده در این تحقیق برتتورت نمونه های دیستتکی شتتکل به قطر 

تهیه شده است. آماده سازی سطح نمونه ها قبل از فرایند پوشش دهی توسط سنباده زنی تا سنباده  AISI 1045فوالد 

زدایی در محلول  دقیقه، چربی 10به مدت  C 80° با دمای wt.%NaOH 10، تمیز سازی سطح در محلول 600شماره 

ستون به مدت  شش از حمام الکترولس  10ا شد. به منظور ایجاد پو شوی متناوب در آب دیونیزه انجام  ست ش دقیقه و 

P-Ni محلول تجاری الکترولس( 811NiKlad ELV  استتتفاده شتتد. جهت  1درمید-ستتاخت شتترکت مک )آمریکا

سیال در چرخش  8/4±1/0محلول در حدود  pHاجرای فرایند آبکاری،  ستم گرمایش  سی ستفاده از  و دمای حمام با ا

تنظیم شد. از ذرات نقره ساخت شرکت  C 2±90°ساخت شرکت اسپکترال با قابلیت تنظیم اتوماتیک دما در حدود 

شش کامپ %95/99میکرون و خلوص بیش از  2-7آمریکا با اندازه ذرات  2اینفرامات  Ag -P-Niوزیتیجهت ایجاد پو

و کمی  3CTAB( با مقدار مشخری از ترکننده کاتیونی mg/L30نیز استفاده شده بطوری که ذرات نقره )با مقدار بهینه 

قرار گرفته تا ترشتتوندگی ستتطح  محلول الکترولس مخلوط شتتده و به مدت یکستتاعت تحت عملیات اولتراستتونیک

افزوده شتتده و عملیات  rpm 350م اصتتلی با ستترعت هم زدن  [. ستتپس ذرات نقره به حما8ذرات مذکور بهبود یابد]

دقیقه انجام شتتتد. پس از عملیات حرارتی پوشتتتشتتتها، ریزستتتختی ستتتنجی ویکرز و  90پوشتتتش دهی به مدت زمان 
                                                           
1 .MacDermid 
2 . Inframat 
3. Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide 



 

 

متر بر بانیه در  05/0با ستترعت بابت  N10تحت نیروی اعمالی  C 500°آزمایشتتهای ستتایش و اصتتطکاک در دمای 

سافت  سک  500م ستگاه پین روی دی سط د شدند)پین از جنس فوالد  CSMمتر تو سایش  52100انجام  ست(. نرخ  ا

شی  سای سطوح  ساختار، مرفولوژی و  شد و به منظور ارزیابی ریز سبه  سه بعدی محا سط پروفیلومتر نوری  شها تو ش پو

استفاده شده و جهت ارزیابی  EDXکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به آنالیز پوششها از میکروسکوپ نوری و می

 استفاده گردید. kV40با تیوب اشعه ایکس مس تحت ولتاژ  XRDفازی پوششها از آنالیز 

 

 نتایج و بحث

نشتتان داده شتتده استتت. همانطورکه  Ni-P-Agو  Ni-Pستتطح مقطع و مرفولوژی ستتطحی پوشتتش های  1در شتتکل 

فسفر با توزیع نسبتاً همگنی هم رسوب یافته اند. مرفولوژی این پوششها،  -ود ذرات نقره در زمینه نیکلمشاهده می ش

شش نیکل شکل بوده بطوری که با ورود و به دام افتادن ذرات نقره در زمینه پو رورت گنبدی  سفر، توپوگرافی -ب ف

به نظر می رسد که حضور این  Ni-Pدر زمینه سطح پوشش کامپوزیتی تغییر یافته است. با توجه به حضور ذرات نقره 

شده که با  شاهده  شش های کامپوزیتی نیز م سایر پو ذرات نرم روانکار بتواند خواص تریبولوژیکی را تغییر دهد. در 

، زبری ستتطحی افزایش یافته و رفتار تریبولوژیکی Ni-Pورود ذرات تقویت کننده به درون زمینه پوشتتش الکترولس 

ست تحت تأبیر قرار شکل 9-11] گرفته ا شش مطابق با  سفر در زمینه پو ست  12در حدود  2[. مقدار ف صد وزنی ا در

شهای الکترولس آمورف قرار دارد ش شش های 12] که در گروه پو -Ni-Pو  Ni-P[. الگوهای پراش پرتو ایکس پو

Ag  شکل شش های خام3در  ستالی و ترکیب بین  4، تبدیل زمینه آمورف پو شده( را به نیکل کری )عملیات حرارتی ن

یات حرارتی در دمای  P3Niفلزی  های  C 400°در ابر عمل ند. در پوشتتتش  ید کرده ا تأی به مدت زمان یکستتتاعت 

نه  با زمی نه آمورف پوشتتتش نیکلNi-Pالکترولس کامپوزیتی و غیر کامپوزیتی  یات  -، زمی تأبیر عمل فستتتفر تحت 

ستالی و ذرات فاز بانویه  C 400° حرارتی در دمای سختی از طریق  P3Niبه نیکل کری ستحاله یافته و موجب افزایش  ا

 [. 16-13] خواهد شد 5مکانیزمی  مشابه با رسوب سختی

شهای 4شکل  ش سختی مربوط به پو شان می دهد. همانطورکه مالحظه می Ni-P-Agو  Ni-P، نمودارهای  شود  را ن

ضور ذرات نقره موجب کاهش شش با و بدون ذره باعث افزایش  ح شده ولی عملیات حرارتی در هر دو پو سختی 

سختی شده است. در این شرایط، عملیات حرارتی موجب افزایش سختی پوشش شده به نحوی که سختی در پوشش 

                                                           
4 . As plated 
5. Precipitation hardening 



 

 

بدستتت آمده  HV 880در حدود  Ag-P-Niو ستتختی در پوشتتش  HV980در حدود  P-Ni 6عملیات حرارتی شتتده

 است.

می باشد.  Ni-Pاز پوشش  بیشتر Ni-P-Agنشان می دهند که مقاومت سایشی پوشش  5نمودارهای سایش در شکل 

شود که بر طبق قانون مخلوط در کامپوزیتها ] شش کامپوزیتی موجب می  ضور ذرات نرم نقره در پو سختی 17ح  ،]

شش کامپوزیتی کاهش یافته و لذا  ست که پو ستیکی تحت نیروی اعمالی تغییر  در فرایند لغزش وانتظار این ا فرم پال

شکل  شش) سطح پو سمت  شش ب شتری یابد ولی بعلت نفوذ نقره از درون پو شرایط تریبولوژیکی تحت تابیر 6بی  ،)

شش کامپوزیتی  سایش در پو ست.  Ni-Pکمتر از  Ni-P-Agقرار گرفته و لذا  سختی  شده ا در ابر عملیات حرارتی، 

شش دارای ذره و ب سایش هردو نوع پو شیارهای موازی در نتیجه فعالیت مکانیزم  دون ذره افزایش یافته و لذا ابرات 

 است. بودهخراشان عالوه بر مقادیری اکسیداسیون سطحی مشهود 

 بوده است. Ni-Pکمتر از پوشش  Ni-P-Agپوشش مقادیر ضریب اصطکاک نشان می دهد که  7شکل  از سوی دیگر

سطح  که توان مشاهده کرد می 9 و 8با توجه به وضعیت سطوح سایش و آنالیز شیمیایی ذرات سایشی در شکل های 

متنابهی  تحت سایش شامل مقادیریافته و سطوح  کمتری پوشش کامپوزیتی در ابر نیروی اعمالی تغییر فرم پالستیکی

شده و ضریب اصطکاک متوسط روانکار خودبوفیلم یه های تریبعلت نفوذ نقره موجب ایجاد النقره می باشند که 

بدست آمده است.  57/0با مقدار متوسط ضریب اصطکاک  Ni-Pنسبت به پوشش  37/0ه مقدار ب Ni-P-Agپوشش 

نیز مشاهده شده که علت  2MoS گرافیت و نظیر حاوی ذرات نرمکاهش اصطکاک در سایر پوششهای کامپوزیتی 

 [.19و18تریبوفیلم خودروانکار نسبت داده شده اند]های  آن به تشکیل الیه

نیز نشان از فعال بودن مکانیزم سایش خراشان دارد به گونه ای که  ( 1و جدول  10)شکل سطوح سایش سطح پین ها

بوده است. به نظر می رسد وجود نقره در پوشش  Ni-P-Agبیشتر از پوشش  Ni-Pمیزان سایش در پین مقابل به پوشش 

  ی موجب افزایش مقاومت سایشی پوشش و خراش بیشتر در پین مقابل شده است.کامپوزیت

 گیرینتیجه

در  37/0منجر به کاهش ضریب اصطکاک تا حدود  Ni-P-Ag( وجود نقره در زمینه پوشش الکترولس کامپوزیتی 1

 شده است.دمای باال 

                                                           
6 . Heat treated 



 

 

شش 2 شی پو سای سختی و مقاومت  شش  Ni-P-Ag( اگرچه  سبت به پو شته ولی ایجاد الیه های کاه Ni-Pن ش دا

 شده است. باالتریبوفیلم روانکار نقره موجب بهبود روانکاری در دمای 

شش خام 3 سایش در هردو پو شان Ni-P-Agو  Ni-P( مکانیزمهای  سطحی شامل مکانیزمهای خرا سیون  سیدا  و اک

و موجب بهبود مقاومت ی شتتتده ذرات نقره دچار تغییر فرم پالستتتتیک این در حالی استتتت که مناطق حاوی بوده اند،

 .سایشی شده اند

 اند. بعلت ایجاد رسوبات فاز بانویه افزایش یافته Ni-P-Agو  Ni-P( با انجام عملیات حرارتی، سختی پوششهای 4
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 دهنده کاهش وزن است(.( )عالمت منفی نشانmg) باالتغییرات وزن پین در ابر سایش در دمای : 1جدول 

 (mgتغییر وزن) نوع پوشش

Ni-P 5/0-  

Ni-P-Ag 4/0-  
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و سطح مقطع  Ni-P-Agب( Ni-Pاز مرفولوژی سطحی پوشش های الف(  SEM : تراویر میکروسکوپی1شکل 

 BSE.در حالت  Ni-P-Agو  د( Ni-P پوششهای ج(

 

 



 

 

 

 . Ni-Pاز زمینه پوشش  EDX: آنالیز 2شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 در دو حالت خام و عملیات حرارتی شده. Ni-P-Agو   Ni-P: الگوی پراش پرتو ایکس پوششهای 3شکل

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در دو حالت  خام و عملیات حرارتی شده. Ni-P-Agو  Ni-P: ریز سختی پوششهای  4شکل 

 

 

 . Ni-P-Agو  Ni-Pپوشش های  دمای باال : نرخ سایش5شکل 



 

 

 

   

از جوانه های سفیدرنگ  EDXو )ب( آنالیز  Ni-P-Ag میکروسکوپی از )الف( سطح سایش پوششترویر : 6شکل 

 .نقره

 

 .Ni-P-Agو  Ni-Pنمودار ضریب اصطکاک پوشش های : 7شکل 



 

 

 

   

 )الف(                                                                           )ب(

 . Ni-P-Ag، )ب(  Ni-P: تراویر میکروسکوپی سطوح سایش پوششهای )الف( 8شکل

   

 )ب()الف(                                                                                                          

 .Ni-P-Agو )ب(  Ni-Pذرات سایشی پوششهای )الف(  EDX: تراویر میکروسکوپی و آنالیز 9شکل

 



 

 

   

 )الف(                                                                        )ب(

 .Ni-P-Ag، )ب(  Ni-P: میکروگراف سطوح سایش پین های مورد استفاده در مقابل پوششهای )الف( 10شکل
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Abstract 

In this research, wear mechanisms and tribological properties of Ni-P and Ni-P-Ag electroless 

coatings at high temperatures have been studied. At First, the steel samples were surface prepared 

and then they were entered Nickel phosphorus electroless bath (with and without silver particles) 

to deposit Ni-P-Ag and Ni-P coatings on the substrates. After heat treatment at 400 °C, The 

hardness of the coatings was measured using a microhardness tester with a Vickers diamond 

indenter and the tribological tests were implemented by Pin on disc method at 500 °C. The 

microstructure of the coatings were also evaluated by XRD analysis and the surface morphology, 

cross-section and wear scars of the coatings were studied by using scanning electron microscopy 

equipped with EDS analysis. The results show that the diffusion of silver toward the surface of 

Ni–P–Ag coating and also the formation of the silver rich tribofilm layers on the sliding surface 

led to the self-lubricating property at high temperatures. Also, abrasive wear, surface oxidation 

and the plastic deformation were also recognized as the high temperature wear mechanisms in Ni-

P-Ag coating. 

Keywords: Electroless, Composite, high temperature tribology, Silver, self-lubricating, wear 

mechanism. 


